
 

1 
 

             Tarnów, 19.02.2020 r. 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./PRO-dzpz/460/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. na 
„Dostawę artykułów biurowych”. 

Pytanie 1: Poz. 4 Bloczek zwykły 75x75 mm Czy w tej pozycji należy wycenić zwykłą kostkę 
biurową nieklejoną białą? Jeśli tak, to one mają rozmiar ok 85 x 85, a nie 75 x 75. W takiej 
sytuacji proszę o zmianę opisu, ewentualnie o podanie przykładowego modelu spełniającego 
opis Zamawiającego. 

Wyjaśnienie PWSZ w Tarnowie: DONAU 100 kartek. 

Pytanie 2: Poz. 7 Boks na dokumenty A4 skośne. Czy w tej pozycji należy wycenić pudła 
kartonowe ścięte na dokumenty formatu A4? 

Wyjaśnienie PWSZ w Tarnowie: Tak pudła kartonowe ścięte na dokumenty formatu A4. 

Pytanie 3: Poz. 8 Boks na dokumenty A4 zamykane. Czy w tej pozycji należy wycenić pudła 
kartonowe zamykane na dokumenty A4? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Tak pudła kartonowe zamykane na dokumenty A4. 

Pytanie 4: Poz. 14 Długopis na rzep. Co Zamawiający miał na myśli pisząc "rzep"? Czy nie 
chodzi czasami o długopis przylepny na sprężynce? Takie długopisy nie są przyklejane na rzep. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Tak długopis przylepny na sprężynce. 

Pytanie 5: Poz. 23 Folia do bindowania A4 - okładka, niebieska. Czy w tej pozycji należy 
wycenić 1 szt. foli niebieskiej przeźroczystej do bindowania (przód)?  

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Tak należy wycenić 1 szt. foli niebieskiej przeźroczystej do 
bindowania (przód) licząc 100 szt. czyli 1 op. 

Pytanie 6: Poz. 26 Grzbiet do bindowania (od 6 do 24mm) - Ilość 8 op. Proszę o rozbicie tej 
pozycji na poszczególne wielkości.  Grzbiety bo bindowania mniejsze są pakowane po 100szt, 
natomiast większe są pakowane do 50 szt. Ponadto każda wielkość grzbietu jest w innej cenie, 
więc nie można podać jednej ceny na różne wielkości. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Grzbiety bo bindowania 6, 8, 10, 12, 5,14, 16, 19, 22 proszę o 
uśrednienie cenny. 

Pytanie 7: Poz. 45 Koszulki A4 przeźroczyste. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  Koszulki krystaliczne.  

Pytanie 8: Poz. 46 Koszulki A4 zwykłe. Proszę o doprecyzowanie opisów w tych pozycjach. 
Czy może w poz. 45 Zamawiający oczekuje koszulek krystalicznych, a w poz. 46 koszulek 
groszkowych, które również są przeźroczyste ale matowe? 
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Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Koszulki groszkowe. 

Pytanie 9: Poz. 47 Koszulki A5 zwykłe. Zamawiający opisując koszulki "zwykłymi" ma na 
myśli groszkowe?  

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Koszulki groszkowe. 

Pytanie 10: Poz. 119 -120 Wkłady do długopisów Pentel Do jakiego długopisu Pentel ma 
pasować ten wkład? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Pentel BK 77.  

Pytanie 11: Poz. 104 Taśma "gęsia skórka" szer. 15 mm. Nie ma taśmy gęsiej skórki o takiej 
szerokości, występuje 13mm oraz 26mm. Którą należy wycenić? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: Taśma "gęsia skórka" szer.13 mm. 

 

 

 


